
Wydawcy a open access
Bożena Bednarek-Michalska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu



Przyczyna zmian

Przyczyną bezpośrednią dynamicznych zmian w świecie nauki i otwierania
zasobów, było nie tylko upowszechnienie się Internetu, stosunek naukowców
do starego systemu, ale przede wszystkim nieustannie rosnące ceny
czasopism naukowych i baz danych, czyli względy ekonomiczne. Naukowcy
przewidywali obniżenie kosztów produkcji, subskrypcji czasopism czy kupna
książek, ale tak się nie stało, ceny uparcie rosły. Raport Association of
Research Libraries (ARL), w którym stwierdzono, że średni koszt czasopism z
zakresu nauk ścisłych, medycznych i technicznych (STM) wzrósł w latach
1986-2002 o 227%, a wydawnictw zwartych o 75%, podczas gdy ceny towarów
konsumpcyjnych wzrosły tylko o 64%. W tym samym okresie w budżetach
bibliotek ARL wydatki na zakup czasopism zwiększyły się o 9%, przy
jednoczesnym spadku kwot na zakup wydawnictw zwartych o 5%.

Mongraph and Serial Costs in ARL Libraries 1986-2002. [Dokument 
elektroniczny].
http://www.arl.org./stats/arlstat/graphs/2002/2002t2.html. 

http://www.arl.org./stats/arlstat/graphs/2002/2002t2.html


Jak technologie i Internet 
zmieniły ceny?

Przemysł wydawniczy, a szczególnie publikowanie prac
naukowych, w ostatnich latach dokonał skoku technologicznego
nie tylko w zakresie produkcji czasopism i książek, ale i ich
dystrybucji. Spowodowało to zmiany cenowe, a konkretnie
poważne obniżenie kosztów produkcji we wszystkich
obszarach, szczególnie tam, gdzie papier zastąpiono wersją
elektroniczną dokumentu, magazyny składowe ― bazami
danych, a samochody dostawcze ― siecią elektroniczną. Ale
wydawcy podnosili ceny sprzedaży.



Wydatki na subskrypcję 
czasopism w USA

Kent Anderson, Revisiting: 
Have Journal Prices Really 
Increased Much in the 
Digital Age? 
https://scholarlykitchen.ssp
net.org/2016/03/10/revisitin
g-have-journal-prices-
really-increased-much-in-

the-digital-age/

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/03/10/revisiting-have-journal-prices-really-increased-much-in-the-digital-age/


Koszty publikowania

http://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676.

Realny koszt pracy nad 
artykułem wynosi około 
600$, reszta to jest opłata 
za prestiż.

http://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676


Polityki państw zmieniły 
podejście wydawców

Gdyby nie naukowy ruch społeczny open access ceny 
nadal byłyby dyktowane przez największych graczy na 
rynku wydawniczym.

• Polityka USA - ustawy
• Polityka UE - rekomendacje 
• Polityki państw: Holandia, Niemcy, Polska
• Polityki Fundatorów.
Wydawcy zaczęli się po roku 2005 przystosowywać do zmian i poszukiwać dobrych dla 

siebie rozwiązań biznesowych. Powstało także wiele nowych podmiotów nie 
mających nic wspólnego z nauką, ale widzących dla siebie możliwości zarobkowania.



Polityki wydawców

http://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676.

Baza danych Sherpa/Romeo (2364 wydawców)

RoMEO jest częścią usług SHERPA znajdujących się na University of Nottingham. Jest rozwijanyi opłacany 
przez JISC, wcześniej także Wellcome Trust and RLUK.

http://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Modele ekonomiczne 
wydawców naukowych

Tak powstały nowe modle ekonomiczne.
1. Reklama (Advertising) – firmy zamieszczają reklamy

2. Masowa zbiórka (Crowdfunding) – zbieranie pieniędzy wsród czytelników, fanów

3. E-handel (E-commerce) - jest to model, w którym firma komercyjna oferuje sprzedaż produktów dodatkowych konkretnej grupie docelowej (np. 
Informatycznych).

4. Fundusz gwarantowany (Endowments) - jest to model oparty na tworzeniu żelaznego funduszu na określony cel, w tym przypadku, promocję badań danej 
instytucji. (Max Planck Society)

5. Fundusze pozyskane (Fund-raising) - model ten opiera się na pozyskiwaniu darów, dotacji, grantów na utrzymanie czasopisma ze źródeł zewnętrznych.

6. Mieszany (Hybrid) – opłaty dotyczą tylko wskazanych do otwarcia tekstów.

7. Wsparcie instytucjonalne (Institutional subsidies) – w tym modelu instytucja naukowa utrzymuje swoje czasopisma.

8. Składki członkowskie (Membership dues) – model ekonomiczny czasopism towarzystw naukowych, które są utrzymywane ze składek.

9. Druga edycja płatna (Priced editions) – jest to model, w którym sprzedaje się egz. drukowane, a elektroniczne są za darmo, zwykle są uboższe w treść.

10. Opłata za publikację artykułu (Publication fees) – płaci się za tekst po jego publikacji.

11. Opłata za dostarczenie rękopisu (Submission fees) – płaci się niewielekie kwoty za przesłanie tekstu do redakcji.

12. Czasowy dostęp (Temporary OA) – wydawca otwiera czasopismo na 2 miesiące, a potem zamyka je i dodaje do pakietu subskrybcji.

13. Dodatkowe usługi (Value-added services) – wydawcy żyją z dostarczania usług dodatkowych.

14. Wsparcie wolontariuszy (Volunteer effort) – pracę na rzecz wydawcy wykonują wolontariusze.



Problemy na rynku 
wydawniczym

Świat komunikacji naukowej staje się dżunglą, w której zwykłemu 
naukowcowi coraz trudniej się poruszać. Nie mając specjalistycznej 
wiedzy, ani narzędzi, często nie jesteśmy w stanie odróżnić 
czasopism kiepskich od „fałszywych” czy drapieżnych.

E. Kulczycki, Warsztat badacza. Blog naukowy. http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/uwazajcie-na-oszustow-w-
czasopismach/. 

Internet i technologie mają swoje dobre i złe strony

http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/uwazajcie-na-oszustow-w-czasopismach/


Problemy na rynku 
wydawniczym

Starzy wyjadacze:
 Zawyżanie opłat za artykuł w modelu opłat autorskich (APC) – wydawcy bardzo różnie 

liczą opłaty za wyprodukowanie jednego artykułu od 600$ do 3000$ i więcej.
 Sprzedaż bibliotekom drogich pakietów wiązanych w subskrypcjach (to co 

potrzebujesz i to czego nie chcesz).
 Big-deal – umowy z ministerstwami i zakupy dla całego kraju. Dyktowanie warunków 

krajom nie mającym przebicia.
 Restrykcyjne umowy prawno-autorskie z przenoszeniem wszystkich praw na 

wydawcę.
 Embargo dla repozytoriów i inne.



Jak wyjść z tej pułapki?

Donatorzy, uczelnie, fundacje mogą:
 Twardo negocjować ceny subskrypcji czasopism czy to na poziomie kraju czy 

instytucji.
 Sprawdzać czy publikacje z grantów (Fundacje) są rzetelnie przygotowane i 

publikowane w zaufanych wydawnictwach.
 Tworzyć listy zaufanych czasopism i wydawców spełniających nie tylko kryteria 

formalne, sprawdzać je.
 Wspomagać autorów w zakresie prawa autorskiego. UE – opracowała aneksy do 

umów z wydawcami, gdzie zapisano np. wymagania uczelni względem pracowników i 
ich utworów.

 Być w kontakcie z bibliotekarzami akademickimi, którzy współpracują z wydawcami i 
mogą sprawdzić wszystko, co budzi wątpliwości.



Dobra praktyka: Umowy z 
wydawcami w Holandii

Uniwersytety holenderskie mają ten sam cel, co ich ministerstwo nauki: dojść do 60% publikacji (wytworzonych za 
publiczne pieniądze) otwartych do roku 2018, a 100% do 2024. Negocjacje ze Springerem, SAGE, Wiley w tej chwili 
zakończono, prace trwają z Elsevierem. Biblioteki negocjują z mniejszymi wydawcami. Wszyscy są wspierani przez 
SURFmarket: http://www.vsnu.nl/en_GB/faq-oa-onderhandelingen.html. 

Negocjacje z roku 2016 między VSNU (Stowarzyszenie Uniwersytetów 
Holenderskich) a Wiley'em doprowadziły do bezprecedensowego 
porozumienia obejmującego lata 2016-2019. Zapewnia ono studentom 
i badaczom holenderskich uniwersytetów dostęp do zawartości 
wszystkich czasopism Wileya zakupionych w subskrypcji i umożliwia 
autorom holenderskich uniwersytetów korzystanie z nieograniczonej 
dostępności publikacji w czasopismach hybrydowych Wileya (jest ich 
około1400), bez opłaty wydawniczej nakładanej na poziomie artykułu. 
Uregulowanie to przyczyni się do znacznego wzrostu liczby otwartych 
artykułów opublikowanych z Holandii.

Wednesday 3 February 2016 http://www.vsnu.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/243. 

http://www.vsnu.nl/en_GB/faq-oa-onderhandelingen.html
http://www.vsnu.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/243


Drapieżcy

Nowi drapieżni gracze:

Coraz więcej jest na rynku wydawców OA o nieznanej proweniencji, nie mających 
procesu redakcyjnego, nie recenzujących artykułów, publikujących wszystko na 
życzenie, bez zachowania standardów jakości naukowej, ale za to za opłatą. (Artykuł w Vox 
Media z 2014 roku). Badania Emanuela Kulczyckiego z UAM i jego zespołu. 

Nadają swoim czasopismom tytuły zbliżone do innych znanych, podają fałszywy IF, 
zabiegają agresywnie o nazwiska do rad naukowych,  wpisują nazwiska naukowców w 
redakcji bez ich zgody, itp. 

Zastraszają krytyków prowadząc kampanie w Internecie. Kontrowersyjne listy Jeffrey Bealla 
drapieżnych wydawców zostały zlikwidowane. Science pisze o tym w styczniowym numerze.

http://www.vox.com/2014/12/7/7339587/simpsons-science-paper
http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/uwazajcie-na-oszustow-w-czasopismach/
http://web.archive.org/web/20161202192038/https://scholarlyoa.com/individual-journals/
http://www.sciencemag.org/news/2017/01/mystery-controversial-list-predatory-publishers-disappears


Jak wyjść z tej matni?

Autorzy
Ostrożnie dobierać czasopisma i wydawców (bardzo dokładnie analizować informację, 
która przychodzi, sprawdzać adresy URL, numery ISBN, rady naukowe, pytać o 
recenzentów, IF, pytać do jakiego stowarzyszenia należą, itp.)

Sprawdzać zaufane listy czasopism i wydawców (Regensburska, DOAJ, Master Journal 
List, EBSCO, ERIC, ISBN,ISSN, ZETOC, Scopus, INASP, narodowe listy, 
stowarzyszenia wydawców, lista Harzing)

Być w kontakcie z bibliotekarzami akademickimi, którzy współpracują z wydawcami i 
mogą sprawdzić wszystko profesjonalnie.

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
https://eric.ed.gov/?journals
http://zetoc.jisc.ac.uk/
https://journalmetrics.scopus.com/
http://www.inasp.info/en/work/journals-online/
https://www.harzing.com/download/jql_title.pdf


Stowarzyszenie wydawców OA

W roku 2007, kiedy wydawcy zaakceptowali nowe rozwiązania,
powstała międzynarodowa organizacja wydawców otwartych The Open
Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ― http://oaspa.org/,
która grupuje różnych wydawców komercyjnych i uczelnianych, małych
i dużych. Ich celem jest opracowanie odpowiednich modeli
biznesowych, narzędzi i standardów wspierających nowoczesną
komunikację naukową.
IPA– międzynarodowe stowarzyszenie wydawców istniejące od 1896
roku.
ALPSP - Association of Learned and Professional Society Publishers –
działa w Anglii od 1972 roku.
International Association of STM Publishers (STM)

http://oaspa.org/
https://www.internationalpublishers.org/
https://www.alpsp.org/
http://www.stm-assoc.org/membership/our-members/


Dobra praktyka

Thing.Check.Submit - kampania informacyjna zaufanych organizacji, która ma pomóc 
autorom zidentyfikować czasopisma i wydawców.

http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/about/


Dziekuję za uwagę
Bożena Bednarek-Michalska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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